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SÍŤOVÉ SLUŽBY PRO KULTURNÍ 
INSTITUCE  

 Instituce „živé kultury” 
■ Distanční propojení studentů, pedagogů  

a umělců pro výuku, zkoušky, hodnocení,  
distribuovaná představení 
 

 

 Instituce „kulturního dědictví“ 
■ Digitalizace, ukládání, zpracování  

a prezentace kulturního dědictví přináší  
nové možnosti využití ve výuce, výzkumu  
a zpřístupnění 

 



ŽIVÁ KULTURA 



ŽIVÁ KULTURA PŘES SÍŤ  

 Interaktivní spolupráce v živé kultuře vyžaduje „živé 
propojení“ 

 Podle scénáře činnosti může být potřeba velmi malé 
zpoždění 

 Cca 20 ms pro klasickou hudbu, pro síť, přenosový kodek, 
periferie, … 
 



PROPOJENÍ HUDEBNÍKŮ 

 Některé hudební nástroje nelze přenášet – historické nebo 
např. varhany, spojené se svým prostorem 

 Propojení hudebníků umožňuje nové formy spolupráce a 
kulturní výměny 

 
 



PROPOJENÍ HUDEBNÍKŮ 

 Prof. Jaroslav Tůma, 
■ Kostel Nanebevzetí  Panny 

Marie v Brně 

 

 

 Jon M. Skogstad, 
■ Univerzita v Trondheimu 

 

 
 



SÍŤOVÉ PROPOJENÍ 

Brno – 1. varhany Frankfurt 

Hamburg 

Praha - publikum 

Oslo 

Trondheim – 2. varhany  

Amsterodam 



PROPOJENÍ HUDEBNÍKŮ 



TECHNOLOGIE 

 Software Ultragrid 
■ vlastní vývoj, open source, podpora mnoha periferií a protokolů 

 Hardware MVTP 
■ vlastní vývoj, velmi malé přidané zpoždění signálu 

 Software Lola 
■ GARR, zaměření na přenos zvuku na platformě PC 

 

 
 

MVTP 



SPOLUPRACUJÍCÍ KULTURNÍ INSTITUCE 

• Akademie múzických umění v Praze 

• Pražská konzervatoř 

• Royal College of Music v Londýně 

• Royal Danish Academy of Music v Kodani 

• University of Oslo, Faculty of Humanities 

• Konic Thtr, Barcelona 

• University of Bahia, Brazílie 

• Nantou University, Tchajwan 

• New World Symphony, USA 

• KAIST, Daejeon, Korea 

• MYREN, Malajsie 

• Základní umělecká škola Jana Hanuše 

• pracovní skupina Network Performing Arts Production (NPAPWS) 

• a další … 

 
 



KULTURNÍ DĚDICTVÍ 



KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA SÍTI 

 Nové možnosti využití evropského kulturního dědictví  

 Aplikace pro vzdělávání, výzkum a zpřístupnění pro odbornou a 
širokou veřejnost 

 CESNET poskytuje služby v oblasti specializované digitalizace a 
distančního přístupu k předmětům kulturního dědictví 

 eSbirky (Národní muzeum jako agregátor), Europeana 
 



INTERAKTIVNÍ 3D MODELY 

 Virtuální manipulace se sbírkovými předměty, např. otevření, 
zobrazení vnitřních částí, atd. 

 Škálovatelné zobrazení od mobilního telefonu po LCD stěny 

 Možnost týmové distanční spolupráce 



VYTVÁŘENÍ 3D MODELŮ 

Nekontaktní 3D digitalizace: 

 Optické skenování 

 Fotogrammetrie 

 Modelovací software 

 

 
 



INTERAKTIVITA PRO WEBOVÉ PROSTŘEDÍ 
 

 Technologie 

■ Game Engine (Unity,  atd.)  

■ Blender + Blend4Web 

■ WebGL aplikace 

 Vstupní zařízení 

■ Dotyková obrazovka  

■ Využití pro vzdělávání a výstavy 

■ „I malé muzeum může vytvořit velkou 

výstavu“ 



SÍŤOVÉ LABORATOŘE 
 

 CESNET + ČVUT (Praha), CESNET + Masarykova univerzita (Brno) 

 Podpora inovativních využití sítí a vizualizací 

 Podpora výuky síťových a vizualizačních technologií 

 Místo pro inter-disciplinární spolupráci 
 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


